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Samenvatting 
Model Predictive Control (MPC) is een regelmethode die gebruik maakt van een model om de 

toekomstige gevolgen van regelacties te voorspellen. Bij iedere tijdstap wordt van deze voor- 

spellingen gebruik gemaakt om een nieuwe optimale regelactie te berekenen. Het grootste 

voordeel van MPC is het op natuurlijke manier kunnen omgaan met begrenzingen voor de 

ingangs- en uitgangsgrootheden; ingangsincrementen en interne toestanden van het systeem. 

Tevens is de methode geschikt voor het regelen van niet minimum fase systemen. 

In dit verslag wordt een Generalized Predictive Control (GPC) regelaar toegepast op een niet- 

linear en op een niet-lineair niet minimum fase systeem. Tevens wordt het lineaire GPC algo- 

ritme met een simpele uitbreiding omgeschreven naar een niet-lineair algoritme. Ook dit algo- 

ritme wordt op bovenstaande systemen toegepast. 

Het blijkt dat de instellingen van de regelaar voor het lineaire algoritme erg breed gekozen 

kunnen worden, maar voor het niet-linearie algoritme komt de keuze voor de voorspellingshori- 

zon veel nauwkeuriger. Het niet-lineaire algoritme komt namelijk vrij snel in convergentiepro- 

blemen, waardoor een instabiele regeling ontstaat. Wel kan bij niet al te grote voorspellingsho- 

rizons de niet-lineaire regelaar in bepaalde gevallen beter aan de opgelegde beperkingen vol- 

doen dan de lineaire regelaar. 
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I. Inleiding 
Model Predictive Control is een geavanceerde regeltechniek op het gebied van complexe in- 
teractieve industriële processen. Het grote pluspunt van Model Predictive Control is het op 

natuurlijke manier om kunnen gaan met begrenzingen op de in- en uitgangen van het syteem, 

waardoor Ret mogelijk is Ret proces te laten weken rond Raar uiterste waarden. Het toepassen 

van verschillende modelstructuren, verschillende voorspellingshorizons en verschillende opti- 

malisatiecriteria schept vele mogelijkheden voor het toepassen van deze techniek, of het nu 

een snelle machine is (mits er voldoende rekentijd beschikbaar is), een traag proces of een 

groot complex industriëel proces. 

Deze stageopdracht is een vervolg op de stage van R.M.G. Rijs van mei 1995. Deze heeft een 

Nonlinear Quadratic Dynamic Matrix Control regelaar toegepast op een niet-lineair systeem en 

op een niet-lineair niet minimum fase systeem. Deze systemen kreeg hij goed geregeld, alleen 

was het erg moeilijk juiste instellingen voor zijn regelaar te vinden. Het kwam dan ook erg 

nauwkeurig hoe hij deze instellingen koos. 

Het doel van deze stage is om ervaring op te doen met Model Predictive Control regelaars, 

toegepast op niet-lineaire instabiele systemen. Voortbouwend op het werk van Rijs wordt nu 

een ander Model Predictive Contol algoritme uitgeprobeerd op dezelfde systemen en er wordt 

gekeken of de instellingen van deze regelaar misschien minder nauwkeurig gekozen kunnen 

worden. 

Dit verslag is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 zal uitgelegd worden wat Model Predictive 

Control is en hoe het werkt. In hoofdstuk 3 zal het Generalized Predictive Control algoritme 

uitgelegd worden. In dit hoofdstuk zal ook een uitbreiding op het lineaire algoritme plaatsvin- 

den, zodat het een voorspellende regelaar wordt die geheel met het niet-lineaire model van het 

systeem de toekomst zal voorspellen. Vervolgens worden beide algoritmen in Matlab op de 

niet-lineaire systemen losgelaten. Tenslotte volgen in hoofdstuk 5 de conclusies. 
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2. Model Predictive Control 

2.1. Inleiding 

Eind jaren 70 publiceerde Richalet et a/. (1978) zijn eerste ideeën over Predictive Control. 

Daarna zijn er vee! verSchi!!ende methoden mtwikke!d. ze hebben a!!emaa! hetze!fde principe: 

een model van een systeem wordt gebruikt om de toekomstige gevolgen van huidige regelac- 

ties te voorspellen. Omdat die voorspellingen, hoe verder ze in de toekomst liggen, steeds 

moeilijker worden, hebben deze methoden een eindige voorspelhorizon, waarmee ze de opti- 

male regelinspanningen berekenen. Het verschil tussen deze methoden zit meestal in de mo- 

delbeschrijving die wordt gehanteerd. Men kan impulsresponsie modellen, stapresponsie mo- 

dellen, state space modellen of polynomen gebruiken. De verzamelnaam voor deze verschil- 

lende algoritmen is Model Predictive Control (MPC), ook wel Model Based Predictive Control 

(MBPC). 

De methode die het meest geaccepteerd lijkt te zijn, is die van Clarke, Mohtadi en Tuffs en 

heet Generalized Predictive Control (GPC). Deze maakt gebruik van een polynome beschrij- 

ving van het systeem. Vele succesvolle applicaties benadrukken de bruikbaarheid van het al- 

goritme (Clarke, 1988). 

2.2. Hoe werkt MPC ? 

Beschouw een systeem met één of meerdere ingangen, één of meerdere uitgangen en één of 

meerdere verstoringen. Bij MPC wordt gebruik gemaakt van een discrete-tijd-model om de 

toekomstige uitgang over een bepaald tijdsinterval te voorspellen als functie van de ingang. 

Een gewenst setpoint voor de uitgang is gegeven. Met behulp van de voorspelling kan nu een 

reeks ingangen bepaald worden waarbij de uitgang zo goed mogelijk de gewenste uitgang be- 

nadert. Van deze reeks ingangen wordt de eerste aan het systeem toegevoegd. Op het volgen- 

de tijdstip zijn nieuwe metingen van de uitgang(en) beschikbaar en wordt opnieuw een optimale 

reeks ingangen berekend, waarvan de eerste weer wordt toegepast. Dit wordt zo ieder tijdstip 

herhaald. Dit wordt geïllustreerd in figuur 2.1: Op tijdstip k wordt een reeks regelacties u&), 

u(k+7), ..., u(k+m-7) berekend, zodanig dat over een horizon p de uitgang optimaal naar zijn 

gewenste waarde loopt. Alleen de ingang u(k) wordt toegepast. Op het volgende tijdstip 

(tweede grafiek) wordt de uitgang gemeten, deze verschilt van de uitgang zoals deze voorspeld 

was. De gevolgen van de actie u(k) zijn dus niet geheel overeenkomstig de voorspelling. Een 

nieuwe reeks regelacties wordt berekend, gebruik makend van de nieuwe informatie, zo dat de 

nieuwe uitgang weer op een optimale manier naar het setpoint loopt. Deze laatste "optimale 

manier" zal anders zijn dan de voorgaande, omdat het voorspellingsinterval één tijdstap is op 
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geschoven en er een fout in de voorspelling zat. Dit komt tot uitdrukking in de berekende reeks 

regeíincrementen: u(k + ilk) # u(k + ilk +i) . 

- . I  u(k+i+l) 

I<+ 1 k+m+l k+P+l 

Figuur 2.1 : Illustratie van MPC 

Het lijkt een hele natuurlijke manier 

van besturen: de consequenties van 

een regelactie worden vergeleken 

met wat in de toekomst wenselijk is. 

ûië regeiaciie waarvan ae gevoigen 

het beste voldoen aan de gewenste 

gevolgen wordt toegepast. 

Iedere tijdstap moet dus de toe- 

komst worden voorspeld. Dit vereist 

veel berekeningen. Mede hierdoor is 

MPC met de ontwikkeling van snelle 

rekenmachines steeds interessanter 

geworden. 

2.3. Kenmerken van MPC 

MPC kan zowel voor single-input-single-output (SISO) als multiple-input-multiple-output 
(MIMO) systemen gebruikt worden. 

MPC heeft een model nodig van het te regelen systeem. Voor het voorspellende gedeelte 

wordt bij verscheidene MPC-methoden gebruik gemaakt van een stapresponsie model. Een 

stapresponsie model is af te leiden uit de bewegingsvergelijkingen, overdrachtsfunctie of kan 

experimenteel bepaald worden. Bij niet-lineaire systemen wordt het stapresponsie model ver- 

kregen na linearisatie van het systeem. Het zo verkregen stapresponsie model is lineair en 

tijdsinvariant. 

MPC is een discrete tijd methode, dit betekent voor de ingang u dat deze gedurende een tijds- 

interval df constant wordt verondersteld. Het tijdsinterval of de tijdstap is constant. Richtlijnen 

voor de grootte van deze tijdstap zijn gegeven in paragraaf 2.5. 

Naast de tijdstap moeten nog andere regelparameters gekozen worden: de voorspellingshori- 

zon p ,de regelhorizon m en weegfactoren die in het criterium voorkomen (bijv. W,, W, A). De 

voorspellingshorizon is het aantal tijdstappen dat bij de toekomstvoorspelling vooruit wordt 

gekeken. De regelhorizon is het aantal tijdstappen waarvoor een ingangskolom wordt bere- 

kend. Ingangen na deze horizon worden constant veronderstelt. Zie ook paragraaf 2.5. 
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u 0  

Ji 4- .l. .L 

Het grootste voordeel van MPC is het gemakkelijk op kunnen leggen van begrenzingen aan de 

ingangs- en uitgangsgrootheden. Bijvoorbeeld, een robotarm mag niet verder reiken dan een 

bepaalde afstand, omdat deze anders in aanraking komt met produkten. Deze begrenzingen 

kunnen het probleem onoplosbaar maken, d.w.z. er is geen oplossing die aan de begrenzingen 

voldoet. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien die robotarm door een verstoring met te 

grote snelheid beweeyt en het daardoor niet meer mogelijk is de arm voor de begrenzing 000 

stilstand te brengen. Dit is echter geen tekortkoming van de regelaar, maar van de mechani- 

sche mogelijkheden van het systeem, als er gegevens over de verstoring van te voren bekend 

waren, had een MPC-regelaar voorspeld wat er zou gebeuren en al actie ondernomen voordat 

de verstoring plaats vond. 

het systeem in rust is op het tijdstip* 

k=O en dat y(O)=O. De ingang is ook nul 

voor alle tijdstippen voorafgaand aan 

A * * * * * .  

2.4. Voorspelling met behulp van het stapresponsie model 

Allereerst zal het concept van stapresponsie worden uitgelegd in wiskundige termen. De stap 

responsies worden gebruikt voor het voorspellende gedeelte van verscheidene MPC metho- 

den. Het gebruik van stapresponsies is alleen zinvol voor lineaire tijdsinvariante systemen. Bij 

niet-lineaire systemen wordt door middel van lineariseren een lineair tijdsinvariant model ver- 

kregen. 

Y O 4  

* . l . . l . . l . J  

constant op die waarde. De resulteren- 

de uitgang op de discrete tijdstippen 

y( l ) ,  y(2), ... is de stapresponsie van 

€2 g: 
g$ g3 * 

gl* 

*Aangezien we een discrete tijd proces bekijken wordt de tijd aangegeven met k. 
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- 1  
- J  

- Y(k + 1) 
Y(k + 2) 

Y(k + m) 

- Y(k + P) 

De noodzaak van het lineair en tijdsinvariant zijn van het voorspellingsmodel zal nu worden 

uitgelegd. Een model is lineair indien het volgende geldt (ervan uitgaande dat de uitgang ini- 

tiëel gelijk is aan nul). Stel dat een ingang u1 een uitgang y1 geeft, en een ingang u2 een uit- 

gang y2, dan geeft ingang au1 + pU2 de uitgang ayl + pY2. Een model is tijdsinvariant indien 

geldt: ingang u(k-ko) geeft y(k-ko) voor alle ko. Elke mogelijke reeks ingangen kan worden be- 

schreven door stapvormige veranderingen in de ingang. Met u&) de eenheids stapfunctie (O 

voor k ö ,  i voor k ö j  kan een willekeurige ingang geschreven worden als: 
k-I 

u(k) = c Au(i)ul(k - i )  
i=-m 

met Au(k) = u(k) - u(k - 1) . Omdat het model lineair en tijdsinvariant is zal de uitgang te 

schrijven zijn als een som van producten van Au en de stapresponsiecoëfficiënten: 
k-I m 

i=-m i=1 

Dus voor lineaire tijdsinvariante modellen, kan de ingangs-uitgangs relatie worden beschreven 

in termen van de stapresponsie. 

Een kenmerk van MPC is dat voorspelling van de toekomst plaatsvindt over een bepaalde 

horizon, deze horizon is de voorspellingshorizon en wordt aangeduid met p. Bij deze voorspel- 

ling wordt verondersteld dat de uitgang slechts gedurende m stappen verandert. Deze rn wordt 

de regelhorizon genoemd, voor rn geldt dat de waarde ervan altijd kleiner of gelijk is aan p. 

Indien nu alleen de toekomstige uitgangen ten gevolge van rn toekomstige regelacties wordt 

beschouwd kan voor de toekomstige uitgangen worden geschreven: 

O 

g1 

Sm-i 

... 

... 

... 

... 

o 1  

Qp-m+í J 

(2.3) 

Bij de toekomstvoorspelling worden verder nog de gevolgen van voorgaande regelacties voor 

de toekomst opgeteld. Dit wordt ook wel de vrije responsie genoemd, de uitgang van het sys- 

teem als de uitgang in de toekomst niet meer zou veranderen. Indien er verstoringen plaats 

zullen vinden en er zijn gegevens over bekend, dan kunnen deze aan de voorspelling worden 

toegevoegd. De uiteindelijke voorspelling heeft dus de vorm: 

i = bÜ+ - - L I  f + d (2.4) 

waarin: i kolom met daarin de voorspelde uitgangen voor de tijdstippen k+ l ,  k+2, ..., k+p - 
- G p * m matrix met daarin de stapresponsiecoëfficiënten 
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Ü kolom met daarin de toekomstige ingang-incrementen voor de tijdstippen k+l, k+2, - 
..., k+m 

f kolom met gevolgen voor toekomstige uitgangen t.g.v. de begintoestand op tijdstip k - 
d kolom met daarin bekende verstoringen 
I 

2.5. Keuzen voor parameters 
Bij het ontwerpen van een MPC-regelaar moeten enkele waarden voor parameters gekozen 

worden. De keuzen hiervoor moeten zorgvuldig worden gedaan, want dat kan veel rekentijd en 

zelfs instabiliteit voorkomen. 

Allereerst moet het tijdsinterval of tijdstap worden gekozen. Een te kleine tijdstap zal resulteren 

in lange rekentijden, maar een te grote tijdstap zal ervoor morgen dat snelle dynamica over Ret 

hoofd wordt gezien. Een praktische vuistregel is dat de sampletijd ongeveer 0,03 keer de 

‘settling time’, de tijd totdat de evenwichtstoestand is bereikt, wordt genomen (van der Burg, 

1994). 

De lengte van de regelhorizon en voorspellingshorizon moeten ook worden gekozen. De regel- 

horizon is altijd kleiner of gelijk aan de voorspellingshorizon (m I p). De voorspellingshorizon 

moet groot genoeg gekozen worden om alle belangrijke effecten in de responsie te bevatten. 

Een grote voorspellingshorizon levert meestal een betere prestatie van de MPC-regelaar, maar 

vergroot de rekentijd. Een aggressievere regelaar kan verkregen worden door ekn kleine voor- 

spellingshorizon of een grote regelhorizon te kiezen. Die laatste worden dus minder meegewo- 

gen, wat tot grotere ingangincrementen en dus een aggressievere regelaar leidt. Typische hori- 

zonlengten zijn p=30 (dus ongeveer tot aan de ‘settling time’) en m=2 tot 5. 

Andere parameters die gekozen moeten worden, zijn de weegfactoren in het criterium. Door de 

weegfactor /z van de ingangen klein te kiezen, wordt de regelaar aggressief. Met de weegfacto- 

ren voor de uitgang(en) kan men aangeven hoe zwaar welke fout ifi welke ingang weegt. 
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3. Generalized Predictive Control 

3.1. Inleiding 

Een veel voorkomend aspect bij het regelen van practische problemen zijn de beperkingen 
voor de in- e m  uitgangen. Er moet met veel beperkingen rekening worden gehouden: veilig- 

heidslimieten (de druk in een ketel mag niet te hoog worden), fysische beperkingen (een eleo 

tromotor levert een bepaald maximaal koppel), technologische eisen (de temperatuur moet 

tussen die waarden blijven), produkt kwaliteitsspecificaties (een lasrobot moet binnen bepaalde 

toleranties blijven). In praktische applicaties moet een regelaar met deze beperkingen rekening 

houden. 

Generalized Predictive Control wordt zo genoemd, omdat het een gegeneraliseerde methode is 

voor niet-minimum fase systemen, open-loop instabiele systemen, systemen met onbekende 

dode tijd en systemen van onbekende orde. AI dit soort systemen kan met een regelalgoritme 

(GPC) geregeld worden. 

Generalized Predictive Control gebruikt een analytisch model (ARIMAX) om voorspellingen te 

doen over de responsie van het systeem t.g.v. toe te passen regelacties, minimaliseerd een 

kostenfunctie en past de eerste ingang van een reeks van optimale ingangen toe. Het unieke 

aspect van GPC is dat de beperkingen heel gemakkelijk in het basisalgoritme kunnen worden 

opgenomen. Een regelaarontwerper kan de beperkingen zelfs als tuning knoppen gebruiken om 

een zo goed mogelijk gedrag van het systeem te verkrijgen. 

In dit hoofdstuk wordt de GPC kostenfunctie geformuleerd, vier verschillende typen van be- 

een quadratic programming probleem. Tenslotte wordt dit SISO-algoritme omgebouwd tot een 

SIMO-systeem (Single Input Multiple Output) met twee uitgangen en één ingang. 

perkifigeri worden geTntr;idüeerd en de DeÍekeniBg van de Íegeladieb; irvOid! yer&uMe;d t& 

3.2. Lineair GPC SISO-algoritme 

Veel SISO-systemen kunnen gelineariseerd worden om een bepaald werkpunt. Als we dan ook 

nog random verstoringen meenemen, leidt dat tot de keuze van een ARIMAX of CARIMA mo- 

del voor het systeem (Clarke et al., 1994) 

A(g-')y(f) = B(q-')ü(f - 1) + C(g-')s(t) / A (3.1) 

waarin y(t) en u(t) respectievelijk de uit- en ingang is, A, B en C zijn polynomen als functie van 

de achterwaardse verschuivingsoperator Q', A is de verschiloperator ( A  = 1 - q-') en ((t) is 
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een ongecorreleerde random ruis met gemiddelde nul. A en C zijn monisch, d.w.z. dat het eer- 

ste element een 1 is. B kan enkele nullen hebben als eerste elementen als gevolg van dode 

tijd. C wordt gelijk aan 1 gekozen, zodat (3.1) te schrijven is als: 

A(q-‘)y(f) = B(q-’)u(f - 1) + qf) / A (3.2) 

Om een voorspelling van y(f+]) gebaseerd op vergelijking (3.2) te maken, beschouwt men de 

volgende identiteit: 

i = E ~ ( ~ - I ) A A  + Q - I ~ ( ~ - I )  

waarin 4 en 

terval j zijn gegeven (zie Clarke et ai,, 1987). 
polynomen zijn, die eenduidig gedefinieerd zijn als A@-’) en het voorspellingsin- 

Als (3.2) vermenigvuldigd wordt met /EjAql krijgen we: 

EjAAy(f + j )  = EjSAu(f + j - 1) + E i a f  +i) 

y(f + j )  = EjBAu(f + j - 1) + 5y(f) + Ei# + j )  

(3.4) 

Na substitutie van EjAA uit (3.3) in (3.4) volgt: 

(3.5) 

Aangezien Ej(q-’) van de orde j-I is, liggen de ruiscomponenten allemaal in de toekomst, 

zodat de optimale voorspeller, gegeven de gemeten uitgang tot aan tijdstip fen iedere gegeven 

u(f+i), er als volgt uitziet: 

j(f + jlf) = G;Au(f + j - 1) + 5y(f) (3.6) 

waarin G;(~-I) = E ~ B .  

In (3.6) is Au(f + j - 1) op te splitsen in een gedeelte na tijdstip fen een gedeelte hiervoor, men 

komt dan op het volgende stelsel vergelijkingen: 

i ( f  + jlf) = GdAu(f + j - I) + f(f + j) 
f(f + i) = SjAü(f - 1) + 5y(f) 

I = E ~ ( ~ - ~ ) A A  + q - l ~ & l )  (3.9) 

€jB = Gj +q-’sj 

(3.7) 

(3.8) 

(3.5 O) 

De eerste term van het rechterlid van (3.7) wordt ook wel de gedwongen responsie genoemd, 

het is namelijk afhankelijk van toekomstige regelincrementen, terwijl de term f(f+l> vrije res- 

ponsie wordt genoemd: dit is de uitgang van het systeem als men aanneemt dat geen verdere 

regelacties worden toegepast. 

De polynomen 4 en 5 worden met behulp van een recursief algoritme bepaald uit 

(zie Clarke ef ai., 1987). 
en h-, 
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Vergelijking (3.7) is ook te schrijven in matrix-vorm: 

i = @ + f  - -  - 
waarin j = [ i ( t  + I) j ( t  + 2) - - -  i ( t  + p>lT - 

H = [ A U ( t )  au(t + 1) - - e  AU(f  + m - 1)IT 

- f =[f(f +I) f ( t+2) e.. f(f+p)] =SY+FY - T 

(3.1 1) 

- G de p*m responsiecoëfficiënt matrix 

Als de setpoints voor de toekomstige tijdstippen bekend zijn (w(t+j), j=1 ,2,...), dan kan een set 

met voorspelde fouten gegenereerd worden: 

e(t + j )  = w(t + j )  - f ( t  + ]It), PI ,2,... (3.12) 

Nu kan de kostenfunctie opgesteld worden: 

A P  

j=l 

(3.13) 

met A een regelactie weegparameter. Dit criterium wordt geminimaliseerd met betrekking tot 

Au en niet met betrekking tot u . Dit zorgt namelijk voor een statische fout gelijk aan nul in het 

geval van een constant setpoint wat niet gelijk aan nul is (Bitmead, 1990). 

Als (3.12) en (3.7) in (3.13) wordt ingevuld en dit vervolgens in matrixnotatie wordt geschreven, 

ziet J er als volgt uit: 

- - 

(3.1 4) 
I T 

J =-(w-gAu- I f> (w-EAy-L) + 5 M u T A u  
." .u e - -  2 -  

Dit is ook te schrijven in de vorm: 
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1 
2 -  

J =-AU' HAü+hT Au - -  - 

- -  

Nu worden cie beperkingen bekeken. De beperkingen kunnen ais voigt genoteera worcien: 

p ' A u I r  - - 
De verschillende beperkingen worden in bovenstaande vorm geschreven. 

(3.1 5) 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 

Beperkingen op regelincremenfen. leder toekomstig regelincrement Au(t + j - 1) binnen de 

regelhorizon m kan door een boven- en ondergrens beperkt worden. Deze beperkingen worden 

als volgt genoteerd: 

~ A U I A U  - -max 

-!AU I -AU - - min 

met 1 een m*m eenheidsmatrix 

AU =[AU,, .-. - max 

A U  = [Aumin ... - min 

Beperkingen op regelacties. Elke regelactie u(f + j - 1) binnen de regelhorizon m kan even- 

eens beperkt worden. Wetende dat u(f + j - 1) = u(f - 1) + c A u ( f  + i - I), kunnen we de vol- 
i 

i=l 

i 
gende beperkingen opleggen: umin - u(f - 1) I c A u ( f  + i - 1) I u, - u(f - 1) . In matrixnotatie 

ziet er dit als volgt uit: 

i=l 

- U U I U  

-U0 - I -u 
- -max 

- "min 

Met L een m*m onderdriehoeksmatrix gevuld met enen. 

u =[u, -u(f -1) e.. u, -u(f -I)]' 
-max 

u - min 
= kmin - u(f - 1) e.. Umin - u(' - I)]' 
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Beperkingen op de uifgang. Alle voorspelde uitgangen i ( f  + j )  binnen de voorspellingshorizon 

kunnen beperkt worden: ymin I i ( f  + j )  I y, . Als dit in matrix notatie wordt geschreven en 

(3.1 1) ingevuld wordt, kunnen deze beperkingen als volgt beschreven worden: 

GAuSy - f  - mm 

-GAuS-y - + f  - mmin - 
N 

- 

Y = [Ymin Ymin] T 

- min 

Overshoot beperkingen. Soms zijn overshoots ongewenst. Zij kunnen voorkomen worden met 

dit type beperking. Deze beperkingen zien er als volgt uit: 

i ( f  + j )  I w , als het setpoint groter is dan de huidige ingang 
- i ( f  + j )  I -w, als het setpoint kleiner is dan de huidige ingang 

Als dit in matrixnotatie wordt geschreven en (3.1 1) wordt ingevuld, dan komen de beperkingen 

er als volgt uit te zien: 

G A ~ 5 w - f  

-GAUI-W+f 
- N N  

- 

- N N  
- 

Als de kostenfunctie (3.1 5) gecombineerd wordt met alle beperkingen, dan verkrijgen we het 

Quadratic Programming probleem (Clarke, 1994): 

1 -  AuTBAu+hTAu+min - I  " 

PAu I r  1- - N 

(3.19) 

T 

f =  - [ A u  y- -AUT "min UT "max -UT "min ( j !  , -!)r ( - j !  max +f)T .(w-!)'] 
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3.3. Lineair GPC SIMO-algoritme 

Hier zal een algoritme voor een systeem met één ingang u en twee uitgangen x en p worden 

afgeleid. Dit is eenvoudig uit te breiden naar systemen met meerdere uitgangen. 

Voor een SIM0 systeem bestaat het volgende CARIMA of ARIMAX model, met C=l : 

We beschouwen weer de identiteit (3.3), waarin 5 en ij alleen van A afhangen, dus voor beide 

vergelijkingen gelijk zijn. We vermenigvuldigen (3.20) met EjA9j : 

EjAAx(f +j)=EjBXAu(f + j-1)+EjgX(f + j )  

E jAAp(f + j )  = EjBvAu(f + j - 1) + Ejgp(f + j )  
(3.21) 

Na substitutie van EjAA uit (3.3) in (3.21) volgt hieruit: 

+ j )  = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( ~ + j - i ) + ~ i y q f ) + ~ ~ g , 4 f + i ~  
(3.22) 

Aangezien Ej(q-') van de ordej-1 is, liggen de ruiscomponenten allemaal in de toekomst, 

p(f +i) = EjBqAü(f + j  - 1) + Fjy(f) + Ejtp(f  +i) 

zodat de optimale voorspellers, gegeven de gemeten uitgang tot aan tijdstip f en iedere gege- 

ven u(f+& er als volgt uitzien: 

i ( f  + jlf) = GIjAu(f + j - 1) + Fjx(f) 

@(f + jlf) = GliAü(f + j - 1) + Fjp(f) 
(3.23) 

waarin (q-') = EjBx 

Evenals bij het SISO algoritme is Au(f + j - 1) op te splitsen in een gedeelte na tijdstip f en een 

gedeelte hiervoor, men komt dan op het volgende stelsel vergelijkingen: 

z(f i $) = GxjAU(f + i - 1) + fX(t + i) 
@(f + jlf) = GVJAu(f + i  - 1) + fp(f + i) 

fx(f + j )  = Sx, jA~( t  - 1) + Fix@) 

fp(f + j )  = Sv,jAU(f - 1) + Fjp(f) 

(3.24) 

(3.25) 

1 = Ej(q-')AA +9-'5(q-') (3.26) 

(3.27) 

De polynomen 5 en i j  worden met behulp van hetzelfde recursief algoritme bepaald als bij het 

SISO systeem. 
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Vergelijking (3.24) is ook te schrijven in matrix-vorm: 

P=bÜ+f  -,.. 

waarin y = p(t +I) G(t + I) i ( t  + 2) @(t + 2) i ( t  + p) @(t + p>l’ - 

- G =  

iï = [Au(f) Au(f + 1) ... Au(f + m - - 
T 

f =[fx(f +I) fq(f +I) fx(f +2) f,(f +2) e.. fx(f +p) fq(f +p)] = s u + f y  - -  

met s= 

U = [ Au(f - 1) - . - Au(f - n,,)]‘ - 

- F =  

(3.28) 

T 
Y=[x(f )  - p(f) a-. x ( f - n a - l )  p(f-na-l)] 

Als de setpoints voor de toekomstige tijdstippen bekend zijn, dan kan een set met voorspelde 

fouten gegenereerd worden: 

ex@ + j )  = wx(t + j )  - ?(t + jlt) 
ep (f + j )  = wq (t + j )  - @(t + jlt) 

(3.29) 
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Nu kan de kostenfunctie opgesteld worden, met weegfactoren, die aangeven welke fout het 

zwaarst meetelt: 

l P  l r n  

j=l 2 j=1 
J = 5c (Wxe:(f + j )  + Wqef(f + j ) ]  + - A c  Au2 (f + j )  (3.30) 

Als (3.29) en (3.24) in (3.30) worden ingevuld en dit vervolgens in matrixnotatie wordt geschre- 

ven, ziet J er als volgt uit: 

Dit is ook te schrijven in de vorm: 

1 
2 -  

J=-AüTkJAü+hT AU - -  - 

- W =  

(3.32) 

(3.33) 

(3.34) 

(3.35) 

w = [wx(f + 1) w& +I) e-. wx(f +p) w& + p)], - 

Wat de beperkingen betreft, veranderen alleen de formules van de beperkingen op de uitgan- 

gen, en de overshoot beperkingen. 

Beperkingen op de uitgangen. Zowel x als p kunnen beperkt worden. De beperkingen worden 

als volgt geschreven: 

met Y =[xmax pmax xmax p m l r  
-max 

T 
Y =[xmin pmin ..* Xmin ~ r n i n ]  
-min 

Als er alleen voor x beperkingen gelden, dan zijn alle even tijen van G, y en y gevuld 

met nullen. Evenzo als er alleen voor p beperkingen gelden, alleen zijn dan de oneven rijen 

met nullen gevuld. 

- rnax - min 
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Overshoof beperkingen. Hier gelden de volgende formules: 

G A U I W - f  ... - -  - 
- G A U  I -W+ f - - -  - 

Als er alleen overshootbeperkingen gelden voor x, dan zijn alle even rijen van G en (w- [) 
gevuld met nullen. Ais er alleen overshootbeperkingen gelden voor p dan zijn alle oneven rijen 

gevuld met nullen. 

Bovenstaande gegevens kunnen weer gecombineerd worden tot een Quadratic Programming 

probleem: 

A u T  H A u +  hT A u  + min - -  I (3.36) 

T 

r =  - [ A U  - m a  -AuT -min uT - m a  -uT -min (! - f ) T  (-!m+[)T &(!-[)'I 
3.4. Niet-lineair GPC-algoritme 

Voor niet-lineaire systemen kunnen bovenstaande lineaire algoritmen de toekomst nooit exact 

voorspellen, omdat er bij lineaire algoritmen gelineariseerde modellen gebruikt worden. In deze 

paragraaf wordt een niet-lineair algoritme beschreven, wat de toekomstige beweging van het 

niet-lineaire systeem exact kan voorspellen. Hierdoor zal deze niet-lineaire regelaar waar- 

schijnlijk dit systeem ook beter kunnen regelen, en zal hij beter rekening kunnen houden met 

beperkingen. 

Het systeem wordt beschreven met een niet-lineair model: 
/ \  

(3.37) 
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At(= E] 
I 

&iet-lineair model 

- ;=J vrije responsie 

1 
+ qp (lineair model) 

Figuur 3.1 : Recursie 

schema 

In eerste instantie worden alle toekomstige ingangen gelijk aan 

nul verondersteld. Dan volgt uit (3.37) de vrije responsie f. Deze 

wordt samen met het gelineariseerde model van (3.37) aan het 

qpalgoritme toegevoerd. Deze berekent een uitgangsvector 

A u .  Het optimaliseren gebeurt dus met het lineaire systeem. 

Met behulp van deze AU en (3.37) worden de toekomstige uit- 

gangen y weer voorspeld. Als men (3.1 1) anders schrijft, staat 

- 

- 

(3.38) 

Deze f stelt nu niet meerde vrije responsie voor, maar de vrije 

responsie plus het verschil in gedwongen responsie van het 

- 

niet-lineaire en lineaire model. Deze d gaat nu weer het gp- - 
algoritme in. Deze berekent weer een toekomstige uitgangsvec- 

tor A u ,  waarmee met behulp van het niet-lineaire model de 

toekomstige uitgangen worden voorspeld. Dit iteratief proces is 

- 

meestal convergent, waardoor er na een aantal stappen een optimale Au gevonden is om het 

niet-lineaire systeem optimaal naar het gewenste setpoint te leiden. Iedere tijdstap wordt deze 

recursie van het begin (alle toekomstige Au's gelijk aan nul) doorlopen (zie figuur 3.1). 

- 

Dit algoritme is voor zowel SISO- als SIMO-systemen bruikbaar. 

Dit algoritme kost weliswaar meer rekentijd dan het lineaire algoritme, maar kan, doordat het 

optimaliseren met behulp van het !healre mode! gebeud, toch sne!ler zijn dan menig yrbre! 

niet-lineair algoritme, waar ook een niet-lineair optimalisatieprobleem moet worden opgelost. 
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4. Toepassingen van GPC 

4.1. Inleiding 

Om de mogelijkheden van Generalized Predictive Control te demonstreren, worden zowel de 

lineaire als niet-lineaire algoritmen toegepast op instabiele niet-lineaire mechanische systemen. 

Eerst wordt naar een eenvoudig te regelen systeem gekeken met 46n ingang en Q6n uitgang, 

de omgekeerde slinger. Het tweede systeem zal moeilijker te regelen zijn, het is namelijk een 

niet minimum fase systeem met één ingang en twee uitgangen, de omgekeerde slinger op een 

kar. 

4.2. De omgekeerde slinger 

4.2.1 . Systeem besc hrijvi ng 

Het te beschouwen mechanische systeem wordt gemodelleerd 

als een starre omgekeerde slinger die met een lijnscharnier met 

de vaste wereld is verbonden, zie figuur 4.1. Dit scharnier laat 

alleen beweging in het verticale vlak (vlak van tekening) toe. De 

hoek die de slinger met de verticale lijn door het draaipunt 

maakt is 9. De demping in het scharnier wordt in rekening ge- 

bracht door een lineaire torsiedemper met dempingsconstante &. 

In het draaipunt is een servomotor aangebracht. Deze kan een 

koppel M op de slinger uitoefenen. Dit koppel is de ingang u van 

het systeem. Het massamiddelpunt Z van de slinger bevindt 

zich op een afstand I van het draaipunt. De massa van de slin- 
Figuur 4.1: Omgekeerde 

ger is m en het relevante massatraagheidsmoment t.o.v. het 
siinger 

draaipunt is J. De versnelling van de vrije val is g. 

Het systeem heeft twee evenwichtsstanden op het interval O S ~ S ~ Z ,  name- 

lijkg, = O en 9 = Z. De eerste evenwichtsstand is instabiel, de tweede stabiel. Het systeem kan 

worden beschreven door de volgende niet-lineaire differentiaalvergelijking: 

Ji;, = mglsin(9) - &+ + u (4.1) 

Het doel van de regelaar is om het systeem zodanig te besturen dat het systeem bij een wille- 

keurige 9 tot stilstand komt. Er is aangenomen dat het model perfect is en dat er geen versto- 

ringen optreden. 
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niet-lineariteiten groot zijn. Dit komt mis- 

Voor de regelaar is een lineair model nodig. Dit is te verkrijgen uit (4.1) door lineariseren om de 

evenwichtsstand PO. De vergelijking wordt dan: 

J@ = mglp - b@ + U (4.2) 

Deze vergelijking wordt door Matlab in een discrete-tijd vergelijking omgezet, zodat de verge- 

lijking in een CARIMA structuur geschreven kan worden (zie bijlage A). 

- 

4.2.2. Simulaties 

Het systeem dat is onderzocht bezit de volgende modelparameters: n ~ 0 . 1 ,  J=O.l , k0.1, b=0.2. 

ook daadwerkelijk toegepast. in de na- 

bije toekomst is het verschil tussen het 

niet-lineaire en lineaire algoritme niet zo 
1 

O 5  1 15 2 25 

Het systeem wordt geregeld, zo dat p 

zo snel mogelijk naar een gewenst set- 

point gaat. Gekozen is voor het setpoint 

p=2 [rad]. 

Voos de eerste simulatie wordt de rege- 

laar ingesteld met de volgende regelpa- 

rameters: het tijdsinterval df=0.2, de 

voorspellingshorizon p=l O, de regelho- 

rizon m=3 en /2=0.1. Er worden geen 

3 
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spelt dat de uitgang-beperking van 2.1 

overschreden zal worden, bij de voor- 

gaande stap was dit nog niet voorspeld. 

Om dat te voorkomen moet er een 

grotere negatieve stap dan 0.2 gedaan 

worden. Het niet-lineaire algoritme heeft 

(zie figuur 4.5) nergens last van, omdat 

deze de toekomst perfect zal voorspel- 

len. Dat wil niet zeggen, dat als de toe- 

komst goed voorspeld kan worden, dat 

de beperkingen nooit overschreden 

Udgang (rood -) en hgang (blauw-) tegen de bjd 2'5c 

I 
O 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

-0.5 I 

Figuur 4.5: niet-lineair, met beperkingen zullen worden. Als de constraints zoda- 

nig gekozen zijn dat daar fysisch gezien 
Uitgang (rood -) en ingang (blauw -) tegen de tijd 

niet aan voldaan kan worden, zal de 2.5 

regelaar daar niets aan kunnen doen en 

zuiien de beperkingen overscnreaen 

worden. 

Bij de derde en laatste simulatie met dit 

systeem is geprobeerd om een grotere 

voorspellingshorizon te kiezen en te 

kijken wat hier de effecten van zijn. Bij 

zowel de lineaire als niet-lineaire rege- 

laar is gehozen voor een voorspellings- 

horizon P 3 0 -  Dit omdat e ~ d e r  (Rijs, Figuur 4.6: lineair, met grote voorspellingshori- 

1995) is gebleken dat de instellingen bij zon 
een Dynamic Matrix Control regelaar 

erg nauwkeurig gekozen moesten worden. Alle andere instellingen zijn gekozen als bij de eer- 

-1 
O 0.5 1 1.5 2 2.5 3 
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ste simulatie. De resultaten zijn te zien in figuur 4.6 en 4.7. Te zien is dat de niet-lineaire rege- 

laar een vreemde ingang berekend. Dit is te wijten aan convergentieproblemen. Als dit pro- 

bleem optreedt is de regelaar zo geprogrammeerd dat deze de reeks regelincrementen ge- 

bruikt die waren uitgerekend voorgaand aan de divergerende reeks regelincrementen (zie bijla- 

ge A). Deze ingang is dan uiteraard niet optimaal, waardoor deze tijdens de volgende stap 

gecompenseerd dient te worden waardoor het systeem zelfs instabiel kan worden. Waar de 

convergentieproblemen aan te wijten 

voor vene toekomstvoorspellingen het 

lineaire en het niet-lineaire model zoveel 

afwijken, dat de opeenvolgende f-en (zie 

paragraaf 3.4) te veel van elkaar ver- 
schillen, waardoor convergentieproble- O 5  

men ontstaan. Een eventuele mogelijk- 

heid om het verschil tussen opeenvol- 

zijn is niet bekent, be! is mogelijk dat 
25 

&$aiia (rood -) en i r i q  (blaw-) tegen de bjd 

- 
2 -  

15 - 

1 -  

4 5  

U 

1 
O 5  

gende f-en te verkleinen is door voor- 

gaande en nieuw berekende f te midde- 
1 

~~ 

15 2 2 5  3 

Ien. De convergentie zal dan wel lang- ~iguur 4.7: niet-lineair, met kleine vssrspeiiings- 
zamer verlopen. 

horizon 

4.2.3. Conclusies 

Het voordeel van het niet-lineaire algoritme boven het lineaire algoritme is erg klein. Zonder 

constraints en met een niet al te grote voorspelhorizon zijn nauwelijks merkbare verbeteringen 

te ontdekken. Met contraints kan het niet-lineaire algoritme soms beter aan de constraints vol- 

doen, door een goede toekomstschatting. Maar het grootste verwachte voordeel van een veel 

gisieie KSû@jSre voorspeiiimg~hsrinsn is in hel geheei niet uitgekomen aoorciat cie convergen- 

tie van het niet-lineaire algoritme roet in het eten gooit. 

Kortom in sommige specifieke gevallen is het niet-lineaire algoritme beter dan het lineaire. 

Maar dit valt zeker niet in algemene zin te zeggen. 
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4.3. De omgekeerde slinger op een kar 

4.3.1. Systeembeschrijving 

Het te beschouwen mechanische systeem wordt gemo- 

delleerd als een omgekeerde starre slinger, die met 

een lijnscharnier is verbonden met een kar. De kar kan 
in het horizontale vlak rechtlijnig voorbewegen. Het 

lijnschamier laat alleen beweging in het verticale vlak 

toe. De demping in het lijnscharnier wordt in rekening 

gebracht met een lineaire viskeuze torsiedemper met 

dempingsconstante b. De wrijving van de kar die op- 

treedt bij het voortbewegen wordt veronderstelt lineair 

te zijn met de snelheid, de wrijvingscoëfficiënt wordt 

aangeduidt met p. De kar kan worden voorgeduwd door 

een kar teem. Het massamiddelpunt Zw van de slinger bevindt 

zich op een afstand / van het draaipunt. De massa van 

de slinger is m,, de massa van de kar is mk. Het rnassatraagheidsmoment van de slinger t.o.v. 

het draaipunt is J. De versnelling van de vrije val is g. De beweging van de slinger wordt vast- 

gelegd met de hoek y (zie figuur 4.2). De verplaatsing van de kar wordt vastgelegd door x. 

Deze twee coordinaten zijn zowel de uitgangen als de te regelen grootheden van dit systeem. 

Het doel van de regelaar is de kar te verplaatsen over een gewenste afstand en wel op zo'n 

manier dat de slinger op het eind in evenwicht is met p o .  Met behulp van Lagrange zijn de 

bewegingsvergelijkingen voor dit systeem af te leiden: 

Figuur4.2: Omgekeerde slinger OP een kracht F. Deze kracht is de ingang van dit SYS- 

y =  

1 mk+m, mJcosp i mS/cosp J 
Met M =  

(4.3) 

- .=[ m,g/siny 3 
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Ook hier heeft de regelaar een lineaire variant nodig, deze is te verkrijgen door de jacobiaan 

van (4.3) te nemen voor y en voor u in het punt (x, ~,)=(0,0). Hieruit volgen dan de lineaire dif- 

ferentiaalvergelijkingen: 

Met y = [ x  @ x @IT 
m 

- A =  

O O I O 
O O O 1 

Jf Ibm, 0 -  12m,2g - 
noemer noemer noemer 

noemer noemer noemer 
(m& + m,)m,gl Ifm, - b(m, + m,) O 

Ims IT - J 5 =  8 O [ noemer noemer - 

noemer = J(mk + m,) - / *mi  

Matlab zet dit nog om in een discrete-tijd systeem, zodat het in een CARIMA structuur ge- 

schreven kan worden (zie bijlage B). 

4.3.2. Simulaties 

Het systeem dat is onderzocht bezit de 

volgende modelparameters: m,=0.5, 

mp4.5, J=O.I, /=0.1, ~ 0 . 2 ,  bz0.1. 

Het systeem wordt geregeld, zo dat x zo 

snel mogelijk naar een gewenst set- 

point gaat en Q, naar O of 7c. Hier is ge- 

kozen voor de set-points x=2 [m], PO 
[rad]. 

Voor de eerste simulatie wordt de rege- 

1 1 1 1 1 1 1 1  i 
' 0  0 5  i 1.5 2 25 3 3.5 4 45 5 

i o . o c l L c I l  4.s O 0 5  i i5  2 2 5  3 35 4 45  5 

laar ingesteld met de volgende regelpa- 

rameters: het tijdsinterval dg0.2, de 
Figuur 4.8: Lineair, zonder beperkingen 

voorspellingshorizon p 1 0 ,  de regelhorizon m=4, weegfactor Wx=l, W,=5 en A.=O.Ol. Er wor- 

den geen beperkingen voor de in- en uitgangen ingevoerd. De simulatie wordt met zowel de 

lineaire als de niet-lineaire regelaar uitgevoerd. In figuur 4.8 en 4.9 is te zien dat de responsie 

van de lineaire en die van de niet-lineaire regelaar niets verschillen. Dit komt waarschijnlijk 

doordat de hoekverdraaiing Q, erg klein blijft, waardoor de niet-lineariteiten te verwaarlozen zijn. 
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Ook hier geldt weer dat in de verre toe- 

komst het lineaire en het niet-lineaire 

model wel veel van elkaar verschillen, 

maar dat heeft blijkbaar geen invloed op 

de waarde van het eerste (en toegepas- 

te) regelincrement. 

zelfde parameters als hiervoor, alleem is 

een aantal beperkingen opgelegd: Au- 
beperkingen, max. 2, min. -2, u- 
beperkingen, max. 4, min. -4, en QF 

beperkingen, max. 1, min. -0.03. Het 

resultaat is te zien in figuur 4.10 en 

4.11. Ook hier is geen verschil te zien 

tussen de lineaire en de niet-lineaire 

regelaar. De algoritmen voldoen beide 

perfect aan de constraints. 

Wederom omdat de uitwijking van Q, erg 

klein blijft, waardoor de niet-lineariteiten 

te verwaarlozen zijn. 

Bij de derde en laatste simulatie met dit 

systeem is wederom geprobeerd om een 

grotere voorspellingshorizon te kiezen 

en te kijken wat hier de effecten van 

zijn. Voor de lineaire regelaar is een 

voorspellingsinterval p=30 en voor de 

niet-lineaire regelaar p=14 geko- 

zen.Alle andere instellingen zijn geko- 

zen als bij de eerste simulatie. De 

resultaten zijn te zien in figuur 4.12 en 

4.13. Hier is te zien dat de lineaire 

regelaar bij een voorspellingshorizon 

van 6 seconden nog een redelijke 

responsie levert, terwijl de niet-lineaire 

De ?w3ede simu!a?ie is gedaar! me! de- 

i5-, , , , , 1 
PO 

-50 o5 1 1 5  2 2 5  3 35 4 45 5 

i5-, , , , , 1 
PO 

-50 o5 1 1 5  2 2 5  3 35 4 45 5 

I I S  I 
10 os 1 1 s  2 2s 3 3s 4 4 5  5 

I 

, -  
o o5 1 15 2 25 

$id 
4.051 ' ' 

Figuur 4.9: Niet-lineair, zonder beperkingen 

9 0  i : ~  
2 

5 10 15 

o.*, I 

Figuur 4.10: Lineair, met beperkingen 

I t  I 4 5 10 15 

I 
5 10 15 

0.1 , I 

regelaar al bij een voorspellingshori- Figuur 4.1 1 :Niet-lineair, met beperkingen 

zon van 2,8 seconden een slechte 

responsie levert. Dit laatste is wederom te wijten aan convergentieproblemen, net als bij het 

SISO-algoritme. 
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4.3.3. Conclusies 

Het niet-lineaire algoritme heeft voor bovenstaand systeem geen voordelen boven het lineaire 

algoritme. Misschien voor zeer specifieke gevallen met erg nauwe beperkingen, dat, net als bij 

het SISO-systeem, het niet-lineaire algoritme daar aan kan voldoen, terwijl het lineaire algorit- 

lineariteiten zijn daar i e  klein voor. Wat betreft de keuze van be parameters kan ook hier ge- 

zegd worden dat het niet-lineaire algoritme een veel minder brede keuze voor p toelaat dan het 

lineaire algoritme. Dit is ook hier te wijten aan convergentieproblemen. 

Kortom voor bovenstaand weinig niet-lineair systeem levert het niet-lineaire algoritme alleen 

maar problemen, en geen voordelen op. 

me de cnnstraints nve!-sch!-ijd?. Di? 711 hier ech?er niet Z I  cne! vocrko!??en, wan? de niet= 

20, 

-20 ' I 
O 1 2 3 4 5 

-1 ' I 
O 1 2 3 4 5 

O 1 2 3 4 5 
tijd 

1 
O 1 2 3 4 5 

-20 ' 

-1 ' I 
O 1 2 3 4 5 

m - 
5 -0.1 O':: O 1 2 3 4 5 

tijd 

Figuur 4.13: Niet-lineair, grote voorspel- 

lingshorizon 
Figuur 4.1 2: Lineair, grote voorspellings- 

horizon 
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5. Conclusies 
Uit bovenstaande simulaties is gebleken dat zowel het lineaire als het niet-lineaire algoritme in 

staat zijn om een niet-lineair niet minimum fase systeem naar het gewenste setpoint te regelen. 

Voor niet al te grote voorspellingshorizons zijn de resultaten van beide algoritmen goed, al 

heeft het lineaire algoritme in enkele specifieke gevallen problemen met de beperkingen. 

Het kiezen van de juiste instellingen van de regelaar komt voor het lineaire algoritme niet zo 

nauw, voor de niet-lineaire regelaar kunnen niet al te grote voorspellingshorizons gekozen wor- 

den, omdat er dan convergentieproblemen ontstaan. 

Als de convergentieproblemen opgelost kunnen worden met een simpele ingreep, zou dit niet- 

lineaire algoritme een eenvoudige uitbreiding zijn op het lineaire, en dan zou het goed kunnen 

voldoen. 

Een andere manier om de convergentieproblemen te omzeilen is om een niet-lineair optimali- 

serings algoritme te gebruiken dat optimaliseert m.b.v. het niet-lineaire model. Deze algoritmen 

zijn i.h.a. wel veel moeilijker dan het vrij simpele qpalgoritme. 

Zoals het niet-lineaire algoritme hier ten uitvoer is gebracht voldoet het niet aan de verwachte 

voordelen dat grotere voorspellingshorizons gekozen zouden kunnen worden en dat het de 

systemen beter zou kunnen regelen. Dus voor dit geval kan gezegd worden dat het niet-lineaire 

algoritme niet goed voldoet, het levert geen significante verbeteringen boven het lineaire al- 

goritme. 

Voor verder onderzoek [ijkt he? nu??@ om de conver~en?ieprob!emer? op eer? eenvoudige %a- 

nier op te lossen of om een niet-lineair optimaliserings algoritme te vinden dat optimaliseert 

m.b.v. het niet-lineaire model. Verder kan dan sndeaochi worden wat de verschillen zijn ius- 
sen beide algoritmen als de hoek p van het SIMO-systeem groter gemaakt wordt door de rege- 

iaar aggressiever te maken (kleinere A). 
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Bijlage A 
Matlab-programma's SIS0LIN.M en SIS0NLIN.M. Hiermee is de omgekeerde slinger met het 

lineaire respectievelijk het niet-lineaire GPC algoritme gesimuleerd. De modelbeschrijving staat 

in SIS0SYST.M. 

SIS0LIN.M 
% Sage MBPC in het bijzonder GPC: lineair SISO-algotithme 
% Copyrighi 1996 (c) G. van Vugt 
% Eindhoven University of Technology 
% 
% 
% 
% Maak systeembeschrijving Mor ODE45 in file 'sisosystm' 

% Initialisatie 
clear 
CIC 

% Systeembeschrijving H(s)=num(s)iden(s) 

num=[l]; % ++++++ 
den=[.l .2 -.0981]; % ++++++ 
m=.l; 
g=9.81; 
I=.1; 

% Simulatievragen 

teind=input(Hoeveel seconden simuleren ? '); 
dt=input(Met welke stapgrootte ? '); 
ynu=inputCBeginwaarde voor y ? '); 

% Declareren variabelen 

global unu 

mu=-m'g'l*sin(ynu); 
+o; 
yt=ynu; 
H y n u  01; 

% Omzetten naar discrete tijd (zdomein) 

~,A]=c2dm(num,den,df'zoh); 
B=Bg:length(B)); 
m=length(B); 
n=length(A); 
for i=l:n, 

end 
Y(i,l)=ynu; 

% XUdZOGS hVÛ2ÍW 

k=inputtVoorspellingshorizon k (aantal stappen vooruit)? 1; 
Nu=inputcRegelhorizon Nu (aantal stappen vooruit) (Nu <= k)? '); 
U=zeros(k+m-2,1); 

% Eenheidsmatrii en onderdriehoeksmairix definieren 

I=diag(ones(l ,Nu)); 
for i=l:Nu, 

end 

% Berekenen E, F, G, H 

E(l ,l)=l; 
DA=conv([l -l],A); 
F(l.l)=l-A(2): 

L(i,:)=[ones(l ,i), zeros(1 ,Nu-O]; 

. . .. 
for i=2:n-1, 

end 
F(l ,n)=A(n); 

F(l ,ï)=A(i)-A(i+l); 

for i=2:k 
ior ji=t:j-i, 

E(i,jl)=E(i-l Jl); 
end 
E(jj)=F(i-l ,l); 
for i=l:n-1. 

F(j,~=F(i-l,i+l)-DA(i+l)'Flj-í,l); 
end 
F(i,n)=BDA(n+l)*F(-l ,l); 

end 
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for j=l:k, 
Gs=conv(E(i,:).B); 
H(i,:)=[Gs(j+l :k+m-1) zeros(1 j-l)]; 
if j<Nu, 

ii=j+l; 
for i=l:j, 

end 
G(i,:)=[Gg zeros(1 ,Nu-j)]; 

for i=l:Nu, 

ii=ii-l; 
Gg(ï)=Gs(ii); 

else 
ii=j+l; 

iizii-1; 
Gg(i)=Gs(ii); 

end 
G(i,:)=Gg; 

end 
end 

% Componenten van constraint-matrices en -vectoren C,c,P en r bepalen 

spinputwat is het setpoint ?'); 
for i=l:k 

end 

ant4nputrConstraints op input-incrementen ? (iln): ','s'); 
if a*=5' 
Iel; 
UM=inputcWat is de maximale toegestane waarde voor deita u ? '); 
Um=inputwat is de minimale tcegestane waarde voor delta u ? 7: 
for i=l:Nu, 

end 

IC=zeros(Nu); 
Umax=zeros(Nu,l); 
Umin=zeros(Nu,l); 

w(i,l)=sp; 

Umax(i,l)=UM; 
Umin(i,l)=Um; 

else 

end 

anticinputcConstraints op input? Oh): ',Y); 
if antic==", 

end 

antuc=inputpnstraints op uitgang ? wn): ';s'); 
if antuc=='j' 

uM=inputwat is de maximale toegestane waarde voor u ? 1; 
um=input(Wat is de minimale toegestane waarde voor u ? '); 

yM=inpqWat is de maximale toegestane waarde voor y ? 1; 
ym=input('Wat is de minimale toegestane waarde voor y ? '); 
for i=l:k, 

end 

m=(i,l)=yM; 
ymin(i,l)=ym; 

end 

antosc=inputjOvershootconstraints toepassen ? wn): ','s'); 

I=inputCHoe groot is de weegfactor (lambda) van de ingang in het minimaliseringscriterium ? '); 

C=T(G'*G+I*IJ; 

%Simulatie 

for t=O:dtteind. 

f=H'U+Pq 
c=I'G"(f-w); 

% Uitgang-constraints 

if antuc=='j' 
Gy=G; 
yMc=ymax-C 
ymc=f-ymin; 

Gy=zeros(k,Nu); 
yMc=zeros(k,l); 
yrnc=zeros(k,l); 

else 

end 

% @ershoot-constraints 

if antoso==", 
if ynu c sp, 

Go=G 
os=(w-f); 

else 
Go=-G; 
os=(f-w); 

end 
else 
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Go=zeros(k,Nu); 
os=zeros(k,l); 

end 

% Input-constraints 

if antic==", 
Lc=L; 
for i=l:Nu. 

umaw(i.l)=uM-unu; 
umin(i,l)=um-unu; 

end 

LC=zeros(Nu); 
umax=zeros(Nu,l); 
umin=+ërös,ji.iu.i j; 

else 

end 

P=[iC -IC LC -LC Gy' *;y' Go']'; 
r=[Umax' -Urnin' umad -urnin' yMc' ymc' os"; 

% M.b.v. Quadratic Programming algorithme de vector met toekomstige ingangen u bepalen 

~=qp(C,c,P,r); 
U=[u(l);U(l :length(U)-l)]; 
unu=unu+u(l); 
ui=[utynu]; 

% Niet-lineaire differentiaaivergelijking oplossen 

lo=< 
ifinal=t+dt; 
[fy]=ode45Csisosysr,lo,~nal,y); 
Ynu=y(length(y).l); 
yt=MYnuI; 
Y=wnu;Y(l :n-l)]; 
w(length0,:); 

end 
yt=yt(l :length(yt)-1): 

[wav,Fs]=wavreadCringin.wa@; 
sound(wv,Fs); 

% Plotten van in- en uitgang 
GOdtteind; 
[tt,utt]=stairs(t, ut); 
piot(t,yt,'r-',tt,uit,'b-'), WlepJiiang (rood -) en Ingang (blauw -) tegen de tijd); 

SIS0NLIN.M 

% Stage MBPC in het bijzonder GPC niet-lineair SISO-algorithme 
% Copyright 1996 (c) G. van Vugt 
% Eindhoven University of Technology 
% 
% 
% 
% Maak systeembeschrijving voor ODE45 in file 'sisosystm' 

% Initialisatie 
clear 
format long 
CIC 

% Systeembeschrijving H(s)=num(s)/den(s) 

num=[l]; % ++++++ 
den=[.l .2 -.OCW]; % ++++++ 
m=.l; 
g=9.81; 
I=.1; 

% Simulatievragen 

teind=inpqHoeveel seconden simuleren ? 3; 
di=inputCMetwelke stapgrootte ? '); 
ynu=inputCBeginwaarde Mor y ? 3; 

% Declareren variabelen 

global unu 

mu=-m*g*l'sin(ynu); 
*o; 
Y=[Ynu 01; 

% Omzetten naar discrete tijd (zdomein) 

[B,A]=c2dm(num,den,dt,'zoh'); 
B=Bg:length(B)J; 
m=length(B); 
n=length(A); 
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for i=l:n. 

end 

% Horizons invoeren 

k=input('Voorspellingshorizon k (aantal stappen vooruit)?'); 
Nu=inputcRegelhorizon Nu (aantal stappen ~oniit) (Nu c= k)? 3; 
U=zeros(k+m-2,1); 

% Eenheidsmabix en onderdriehwksmatrix definieren 

I=diag(ones(l ,Nu)); 
for i=l:Nu, 

Y(i,1)=ynu; 

L(i,:)=[ones(l ,i), zeros(1 ,Nu-i)]; 
--A =,,u 

% Berekenen E, F, G 

E(l ,l)=l ; 
DA=conv([l -l],A); 
F(l ,l)=l-A(2); 
for i=2:n-l, 

end 
F(l,n)=A(n); 
forj=2k, 

F(1 .i)=A(i)-A(i+l); 

for jí=i:j-i, 

end 
Eíj,jl)=E(i-l p); 

&)=~(i-i,i); 
for i=l :n-1, 

end 
F(j,n)=û-DA(n+l)"F(j-l ,l); 

Gs=conv(E(i,:),B); 
H(i,:)=[Gs(i+l:k+m-1) zeros(1 J-l)]; 
if jcNu, 

F(i.i)=Fíj-l.i+l)-DA(i+l)*F(i-l ,l); 

end 
for j=l:k, 

ii=j+l; 
for i=l:j, 

ii=ii-l; 
Gg(i)=Gs(ii); 

end 
G(i,:)=[Gg zeros(1 ,Nu-j)]; 

else 
ii=j+l; 
for i=l:Nu, 

ii=ii-l; 
Gg(i)=Gs(ii); 

end 
G(i,:)=Gg; 

end 
end 

% Componenten van constraint-mabices en -vectoren C,c,P en r bepalen 

sp=input(Wat is het setpoint r); 
for i=l:k 

end 

aní=inputcConsîraints op input-incrementen ? Wn): ',Y); 
if ant==" 
Iel; 

w(i,l)=sp; 

UM=input(Wat is de maximale toegestane waarde voor deita u ? 3; 
Um=input(Wat is de minimale toegestane waarde voor delta u ? 3; 
for i=l:Nu, 

Umax(i,l)=UM; 
Umin(i,l)=Um; 

end 

IC=zeros(Nu); 
Umax=zeros(Nu,í); 
Umin=zeros(Nu,l); 

else 

end 

antic=input('Constraints op input ? Oh): ',Y); 
if antic==", 

else 

uM=input(Wat is de maximale toegestane waarde voor u ? 3; 
um=input(Wat is de minimale toegestane waarde voor u ? 3; 

LC=zeros(Nu); 
umax=zeros(Nu,l); 
umin=zeros(Nu,l); 

end 

antuc=inputCConsiraints op uitgang ? (iln): ','sa); 
if antuc=='j' 

yM=input(Wat is de maximale toegestane waarde voor y ? '); 
ym=input(Wat is de minimale toegestane waarde voor y ? '); 
for i=l:k, 

Ymax(i,l)=YM; 
ymin(i,l)=ym; 

end 
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else 
Gy=zeros(k,Nu); 
yMc=zeros(k,l); 
ymc=zerOs(k,l); 

end 

antosc=input('Overshootwnstraints toepassen ? oh): ',Y); 
if antosc -= 'j', 

Go=zems(k,Nu); 
os=zems(k,l); 

end 

I=inputCHoe groot is de weegfactor (lambda) van de ingang in het minimalisenngscriterïum ? '); 

% Simulatie 

for t=O:dtteind, 
disp(t) 
u=zeros(Nu,l); 
unow=unu; 
vongverschil=2; 
nieuwverschil=l; 
ti=O; 
while nieuwerschil > O.ooO1 8 nieuwverschil e= vorigverschil, 

% forpq=1:5, 
ti=ti+l; 
*Y; 
WO; 
for p=O k-1 , 

if p e= Nu-I 

end 
t0=t+p*dt; 
ifinal=t+(p+l)'dS 
[ ts , ty ty l=ode45~sisos~,m,~~i ,~ ) ;  
@=tytu(iens«i(tvty),:); 
*[tu; @(VI; 

unu=unu+u(p+í); 

end 
unu=unow; 

f=tyG'u; 
c=TG"f-w); 

% Uitgang-constraints 

if anwc=='j' 
Gy=G; 
yMc=ymax-t 
ymc=f-pin; 

end 

% Overshoot-constraints 

if antosc=='j', 
if ynu c sp, 

Go=G; 

else 
os=(w-9; 

os=(f-w); 
Go=-G; 

end 
end 

% Inputconstraints 

if antic=='f, 
LGL; 
for i=l:Nu, 

umax(i,l)=uM-unu; 
umin(i,l)=um-unu; 

end 
end 

P=[lC -IC LC' -LC Gy' -Gy' Gol'; 
r=[Urnak -Umin' umax' -urnin' yMc' ymc' os'K 

% M.6.v. Quadratic Programming algorithme de vector met toekomstige ingangen u bepalen 
uoud=u; 
u=qp(C,c,P,r); 
d i spo ,  disp(u'), 
if ti==?, 

nieuwverschil=abs(u(l)-uoud(1)); 
vorigverschil=nieuwverschil+l ; 

vongverschil=nieuwverschil; 
n i e ~ ~ h i l = a b s ( u ( l ) - u a i d ( l ~ ~ ;  

else 

end 
end 
if nieuwerschil >= vorigverschil, 

dispcLw OP, dwergentie !'), 
u=uoud; 

end 
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unu=unu+u(l); 
ui=[ut;unu]; 

% Niet-lineaire differentiaalvergelijking oplossen 

m=t 
tiinal=t+dt; 
[~yJ=ode45Csisosysr,t,ffinal,y); 
ynu=y(length(Y).V; 
yt;[yt;~n~l; 
y=y(lengthW,:); 

end 
yi=yt(l: length(yt)-1); 

sound(wav,Fs); 

% Plotten van in- en uitgang 
t=O:dtteind; 
[tt,utt]=stairs(t,ut); 
piot(t,yt,'r-',ü,utt,'b'), titlecllitgang (rood -) en Ingang (blauw -) tegen de tijd'); 

r r - q  _.I--- _Ici__:_ ._-n. p-av,cq-wansau\ I rr  my^ I .na* ,, 

SIS0SYST.M 

% Bestand met niet-lineaire systeembeschrijving. 
% Gebruikt door siso1in.m 
% 
%Copyright (c) 1996 G. van Vugt 
% Eindhoven University of Technology 
% 
% 
function yp=sisosyst(t,y) 

global unu 

m=.l; 
g=9.81; 
I=.1; 
J=.l; 
b=.2; 

%yp=[y(2) ; unu/J-b/J'y(2)+m*g*l4(1)/J1;% gelineariseerd 

yp=[y(2); unu/J-b/J'y(2)+m*gg'l^sin(y(l))/J1; 
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Bijlage B 
Matlab-programma's SIM0LIN.M en SIM0NLIN.M. Hiermee is de omgekeerde slinger op het 

karretje met het lineaire respectievelijk het niet-lineaire GPC algoritme gesimuleerd. De mo- 

delbeschrijving staat in SIM0SYST.M. 

% Stage MBF'C in het bijzonder GPC lineair SIMO-algorithme 
% Copyright lS% (c) O. van Vugt 
% Eindhoven University of Technology 
% 
% 
% 
% Maak systeembeschrijving voor ODE45 in file 'mbpwst2.m' 

% Initialisatie 
clear 
CIC 

% Systeembeschrijving H(s)=num(s)/den(s) 
% en matrices As, Bs, Cs. Ds van toetsandsbeschrijving 

ms = 5; % ++++++++++ 
mk = 4.5; % ++++++++++ 
J = .1; % ++++++++++ 
I = .1; % ++++++++++ 
f = 2; % ++++++++++ 
b = .1; % ++++++++++ 
g=Q,81; % ++++++++++ 

noemer0=J*(mk+ms)-lA2'msA2; 

As=[O O 1 o ;  
O 0  O 1 ;  
O -(lA2*msATg)/noemer0 -(J'i)lnoemerO (I*b*ms)/noemerO ; 
O ((mk+ms)'ms*g'r)lnoemerLl (ìTms)lnoemerO -(b'(mk+ms))lnoemerû]; 

Bs=[O;O; JInoemerQ-(l'ms)/noemerO]; 
% ++++++++++ 

Cs=[l o o o; o 1 o O]; 

Os=[O;O]; 
% ++++++++++ 

% ++++++++++ 

[num,den]=ss2ü(As,Bs,Cs,Ds); 

% Simulatievragen 

teind5inputCHoeveel seconden simuleren ? '); 
dt=inputCMet welke stapgrootte ? '); 
xü=inputCBeginwaarde voor x ? 1; 
phiO=input(Beginwaarde voor phi ? '); 
ynu=[xû; phiO]; 

% Declareren variabelen 

global unu As Bs 

unu=O; 
*o; 
yt'ynu'; 
y=i~n~;O;Ol; 

% Omzetten naar discrete tijd @domein) 

[B,A]=c2dm(num,den,dt,'zoh); 
B=B(:,2:size(B,2)); 
m=size(B,2); 
n=size(A,2); 
for i=1:2:2'n-l, 

end 

% Horizons invoeren 

k=input(Voorspellingshorizon k (aantal stappen vooruit)? 3; 
Nu=input(Regelhorizon Nu (aantal stappen vwniit) (Nu c= k)? '); 
U=zeros(k+m-2,1); 

% Eenheidsmatrix en onderdriehoeksmatrix definieren 

y(i,v=yn~(l); 
Y(i+l ,l)=ynu(2); 
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I=diag(ones(l ,Nu)); 
for i=l:Nu, 

end 

% Berekenen E, F. G, H 

L(i.:)=[ones(l ,i), zeros(1 ,Nu-i)]; 

E(l,l)=l; 
DA=conv([l -1],A); 
F(l,l)=l-A(2); 
F(2,2)=F(1 ,l); 
for i=3:2:Tn3, 

F(l ,i)=A((i+l)i2)-A((icl)i2+1); 
F(Z,i+l)=F(l ,i); 

end 

F(2,2*n)=F(l.2*n-l); 
for j=3:2:Tk, 

for i=1:22%3. 

F(? ,3%-?)=A(n); 

F(i,i)=F(i-2,i+2)-DA((i+l)i2+1~F(j-2,1); 
F(i+l ,i+l)=F(i,i); 

end 

end 
forj=2:k, 

for jl=l:j-1, 

end 
E(j,j)=F(Z*j3, i); 

Gsl=conv(E((i+l)/2.:),ü(l,:)); 
Gs2=conv(E((i+l)i2,:), ü(2,:)); 
H(i,:)=[Gsi ((j+í)i2+í: k+m-í) zeros(i,(i+l)i2-í)]; 
Híj+1 ,:)=[Gs2((i+l)i2+l.k+m-l) zeros(1 ,(j+l)i2-1)]; 
if (j+l)rZc=Nu, 

ii=(j+l)/2+1; 
for i=l:(j+l)i2; 

ii=ii-l; 
Ggl O=Gsl (ii); 
Gg2(i)=Gs2(ii); 

E&jl)=E(i-l ,jl); 

end 
for j=1:2:2'k-lI 

end 
G(i,:)=[Ggl zeros(1 ,Nu-(j+l)D)]; 
G(j+l .:)=[Gg2 zeros(1 ,Nu-(j+l)i2)]; 

ii=(j+l)R+l; 
for i=l:Nu; 

iizii-1; 
Ggl O=Gsl (ii); 
Gg2O=Gs2(ii); 

else 

end 
Gíj,:)=Ggl; 
G(j+l ,:)=Gg2; 

end 
end 

% Componenten van constraint-matrices en -vectoren C,c,P en r bepalen 

spx=input(Wat is het setpoint Mor x ? '); 
spphi=input(Wat is het setpoint Mor phi ? '); 
for i=1:2:2*k-1, 

w(i,l )=sPx; 
w(i+l,l)=spphi; 

end 

ant=inpurConstraints op input-incrementen ? oh): ';s'); 
if ani==)' 
Iel; 
UM=input(Wat is de maximale toegestane waarde voor delta u ? 3; 
Um=input(Wat is de minimale toegestane waarde voor delta u ? 3; 
for i=l:Nu, 

end 

IC=zeros(Nu); 
Umax=zeros(Nu,l); 
Umin=zeros(Nu,l); 

Umax(i,l)=UM; 
Umin(i,l)=Um; 

else 

end 

antic=input('Constrainîs op input? oh): ','s'); 
if antic==", 

end 

antuc=input('Constraints op uitgang ? uh): ',Y); 
if antuc=='j' 

antucx=inputCConstraints op x ? bh): ','s'); 
if antucx=='j', 

uM=input(Wat is de maximale toegestane waarde voor u ? '); 
um=input(Wat is de minimale toegestane waarde Mor u ? '); 

yM(l)=inputCWat is de maximale toegestane waarde voor x ? '); 
vmílI=inoutfWat is de minimale toegestane waarde voor x ? 'i: 
ior ué=l:i:$k-l, 

end 
Gy(uc,:)=G(uc,:); 
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else 
YM(l)=O; 
ym(l)=O; 
for uc=l:2:Tk-l, 

end 
Gy(uc,:)=zeros(l ,Nu); 

end 
antucphi=input(Constraints op phi ? oh): ',Y); 
if antucphi=='j', 

yM(2)=inputWat is de maximale toegestane waarde voor phi ? 3; 
ym(2)=inputCWat is de minimale toegestane waarde voor phi ? '); 
for uc=2:2:2'k, 

end 
Gy(uc.:)=G(uc,:); 

else 
yM!3)=0: 
ym(2)=0; 
for uc=2:2:Tk, 

end 
Gy(uc,:)=zeros(l ,Nu); 

end 
for i=1:2:2'k-l, 

ymax(i,l)=YM(1); 
ymaX(i+l ,V=YM(2); 
ymin(i,l)=ym(l); 
ymin(i+l,l)=ym(2); 

end 

Gy=zerosQ'k,Nu); 
yMozeroc(2'k.l); 
ymc=zeros(Tk,l); 

else 

end 

antosc=inputCCvershmootconstraints toepassen ? oh): ',Y); 

I=inputCHoe groot is de weegfactor (lambda) van de ingang in het minimaliseringscriterium ? '); 
wl=inputCHoe grod is de weegfactor van x in het minimaliseringscrierium ? 3; 
w2=inputCHoe grmt is de weegfactor van phi in het minimaliseringscriierium ? '); 
for i=1:2:2'k-l, 

W(i,i)=wl; 
W(i+l ,i+l)=w2; 

end 

%Simulatie 

for t=O:dtteind, 

i=H*U+F"I; 
c=2^GW'(f-w); 

% Uitgang-constraints 

if antuc=='j' 
yMc=ymax-f; 
ymc=f-ymin; 
if antucx -='j' 

for i=l:2:2*k-l 
yMc(i)=O; 
pc(i)=O; 

end 
end 
if antucphi -='j' 

for i=2:2:Tk 
yMc(i)=O; 
ymc(i)=O; 

end 
end 

end 

45 Overshcot-ccnstraink 

if antosc=='j', 
os=(w-t); 
if ynu(1) c spx, 

if ynu(2) c spphi, 

else 
Go=G; 

for d=2:2:Tk, 
Go(d-1 ,:)=G(d-1,:); 
Go(d,:)=-G(d,:); 
os(d)=-os(d); 

end 
end 

if ynu(2) c spphi, 
else 

for d=l:Z:Tk-l, 
Go(d,:)=-G(d,:); 
Go(d+l,:)=G(d+l,:); 
os(d)=-os(d); 

end 
else 
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G-4; 
os=-; 

end 
end 

Go=zerm(Tk,Nu); 
os=zeros(Tk,l); 

end 

% Inputconstraints 

else 

if antic==", 
LCL;  
for i=l:Nu. 

umax(i,l)=uM-unu; 
..-:_li ., 
U""",', ',-U'<'-""", 

end 

LC=zeros(Nu); 
umax=zeros(Nu,l); 
umin=zeros(Nu,l); 

else 

end 

P=[IC -IC LC -LC Gy' -Gy' Goy, 
r=[Um& -Urnin' umad -urnin' yMc' ymc' os'l1; 

% M.b.v. Quadratic Programming algorithme de vector met toekomstige ingangen u bepalen 

u=qp(C,c,P,r); 
disp(u'), 
U=[u(l);U(l :iengih(U)-l)]; 
unu=unu+u(l); 
ui=[ut;unu]; 

% Niet-lineaire differentiaalvergelijking oplossen 

et; 
ffinal=t+dt; 
[t.y]=ode45Fsimosysr,tO,ffinal,y); 
ynu=U.(sWxl),l) ; y(size(y,1),211; 
y=y(size(y,l),:)'; 
Yt=Wynul; 
Y=[ynu;Y(l :Tn-2)]; 

end 
+yt(l :size(yt,l)-1,:); 

[wav,Fs]=wavread(3ingin.~av'); 
sound(wav.Fs); 

% Plotten van in- en uitgang 
i=O:dtteind; 
subplot(3.1.1); 
stainkut), yiabelclngang U'); 
subplot(3,1,2); 
piot(t,ytC.l),'r-'), ylabelfuitgang fl;  
SU bplot(3,1,3); 
plot(t,ytg,2),'g-'), ylabel(Wiigang phi'), xlabelitijd'); 

SIM0NLIN.M 

% Stage MBF'C in het bijzonder GPC: niet-lineair SIMO-algoriihme 
% Copyright lS% (c) G. van Vugt 
% Eindhoven Universiiy of Technology 

% 
% 
% Maak systeembeschrijving vmr ODE45 in file 'simosystm' 

% Initialisatie 
clear 
CIC 

% Systeembeschrijving H(s)=num(s)/den(s) 
% en matrices As, Bs, Cs, Ds van toestandsbeschrijving 

ms = 5; % ++++++++++ 
mk = 4.5; % ++++++++++ 
J = .i; % ++++++++++ 
I = .1; $4 ++++++++++ 
f = .2; % ++++++++++ 
b = .1; % ++++++++++ 
9~9.81; % ++++++++++ 

noeme#J'(mk+ms)-lA~msA2; 

As=[O O 1 0 ;  
O 0  O 1 ;  
O -(IA2'msA2*g)/noemerO -(J*f)/noemerO (I+b*ms)/noemerO ; 
O ((mk+ms)*ms*g.0/noemerO (l"f'ms)/noemerO -@'(mk+ms))/noemerO]; 

Bs=[O;O; J/noemerO;-(l'ms)/noemerO]; 
% ++++++++++ 
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cs=[1000;0100]; 

Os=[O;O]; 
% ++++++++++ 

% ++++++++++ 

[num,den]=ss2tf(As,Bs,Cs, Ds); 

% Simulatievragen 

teind=inputrHwveel seconden simuleren ? 9; 
dl=inputrMet welke stapgrootte ? '); 
xû=input('Beginwaarde Mor x ? '); 
phiO=input(Beginwaarde Mor phi ? 3; 
ynu=[xû;phiO]; 

4h k!areren V2ia!E!e!! 

global unu As Bs 

unu=O; 
*o; 
*Pu'; 
Y=[Yn~;o;ol; 
% Omzetten naar discrete tijd (zdomein) 

[B,A]=c2dm(num,den,dtt,'zoh'); 
B=Bg,2:size(B.2)); 
m=size(B,2); 
n=size(A,2); 

% Horizons invoeren 

k=inputCVoorspellingshorizon k (aantal stappen vooruit)? '); 
Nu=inputcRegelhorizon Nu (aantal stappen vooruit) (Nu <= k)? 1; 

% Eenheidsmatrix en onderdriehwksmatrix definieren 

Ikdiag(ones(1 ,Nu)); 
for i=l:Nu, 

end 

% Berekenen E, F, G, H 

E(1 ,l)=l; 
DA=conv([l -1l.A); 
F(l ,l)=l-A(2); 
F(2,2)=F(l ,l); 
for i=32:2'n3, 

L(i.:)=[ones(l ,i), zeros(1 ,Nu-i)]; 

F(l ,i)=A((i+l)/2)-A((i+1)/2+1); 
FQ,i+l)=F(l ,i); 

end 
F(l,2'n-l)=A(n); 
F(2,Tn)=F(l,2*n-l); 
for i=3:2:2'k 

ior i=1:2:&-3, 
FG,i)=F(i-2,i+2)-DA((i+l)/2+l)*F(i-2,1); 
F(i+l ,i+l)=Ffi,i); 

end 
Fíj,Tn-I)=O-DA(n+l)*F(i-2,1); 
FQ+l ,Tn)=F(j,Tn-l); 

for j l  =l:j-1, 

end 
E(j,J)=F(2*j-3,1); 

Gsl =a>nv(E((i+1)/2,:),B(l,:)); 
Gs2=conv(E(~+1)/2.:),B(2,:)); 
if (i+l)i2<=Nu, 

ii=(i+l)n+l; 
for i=l :(i+1)/2; 

end 
for j=2:k, 

E(i,jl)=E(i-l,jl); 

end 
forj=l:2:2*k-lI 

Ggl@=Gsl(ii); 
Gg2(i)=Gs2(ii); 

end 
G(j,:)=[Ggl zeros(1 ,Nu-(i+l)Q)]; 
GU+l .:)=[Gg2 zeros(1 ,Nu-(i+l)/2)]; 

ii=(i+1)/2+1; 
for i=l:Nu; 

ii=ii-1; 
Ggl(i)=Gslfli); 
Gg20=Gs2(ii); 

else 

end 
G(i,:)=Ggl; 
G(i+l ,:)=Gg2; 

end 
end 

% Componenten van constraint-matrices en -vectoren C,c,P en r bepalen 

spx=inputpVat is het setpoint Mor x ? '); 
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spphi=input(Wat is het setpoint voor phi ? 7; 
for i=l:2:Tk-l, 

w(i.l)=spx; 

end 

ant=inputcConstraints op input-incrementen ? oh): ','s'); 

w(i+l ,l)=spphi; 

if an+=" 
Ic=I; 
UM=input(Wat is de maximale toegestane waarde voor delta u ? 1; 
Um=input(Wat is de minimale toegestane waarde voor delta u ? '); 
for i=l:Nu, 

Umax(i,l)=UM; 
Umin(i,l)=Um; 

end 

iC=zeros(Nu); 
Um@rzerus(Nu,l); 
Umin=zeros(Nu.í); 

*:se 

end 

antic=input(Tonstraints op input? (jh): ';s'); 
if antic==", 

uM=inpWat is de maximale toegestane waarde Mor u ? '); 
um=input(Wat is de minimale toegestane waarde voor u ? '); 

LC=zeros(Nu); 
umax=zeros(Nu,l); 
umin=zeros(Nu,l); 

else 

end 

antuc=inputcConstraints op uitgang ? oh): ','SI; 
if antuc=='j' 

antucr=input[Constraints op x ? oh): ','s'); 
if antus='j', 

yM(l)=input(Wat is de maximale toegestane waarde vwr x ? '); 
ym(l)=input(Wat is de minimale toegestane waarde Yoor x?  '); 
for uc=l:2:2*k-l, 

end 
Gy(uc,:)=G(uc,:); 

else 
YM(V=Q 
ym(l)=o; 
for uc=í:2:Tk-í, 

end 
Gy(uc,:)=zeros(l ,Nu); 

end 
antucDhi=inouti'Constraints OD Dhi ? iilnì: '.'s7: . . .  
if antucphi=='j', 

. .  
yM(2)=inp&t(Wat is de maximale toegestane waarde voor phi ? 3;  
yrn(2)=inputcWat is de minimale toegestane waarde voor phi 7 7; 
for uc=2:2:2'k, 

end 

yM(2)=0; 

for uc=22Tk, 

end 

ymax(i,l)=yM(l); 
ymax(i+l,l)=yM(2); 
yrnin(i,l)=ym(l); 
ymin(i+l,l)=ym(2); 

Gy(uc,:)=G(uc,:); 

else 

ym(2)=0; 

Gy(uc,:)=zeros(l .Nu); 

end 
for i=l:2:2'k-1, 

end 

Gy=zeros(Tk,Nu); 
yMc=zeros(Tk,l); 
ymc=zeros(Pk,l); 

else 

end 

antosc-inputCûvershootconstraints toepassen ? uh): ','s'); 
if ant- -= 'j', 

end 

I=inputCHoe grod is de weegfactor (lambda) van de ingang in het rninimaliseringscriterium 7 '); 
wl=inpugHoe groot is de weegfactor van x in het minimaliseringscriterium ? 3; 
w2=inputCHoe groot is de weegfactor van phi in het minimaliseringscriterium 7 7: 
for i=l:2:Tk-l, 

Go=zeros(Tk,Nu); 
os-zeros(Tk,l); 

W(i,ï)=wl; 
W(i+l,i+l)M: 

end 

% Simulatie 

for l=O:dtteind, 
dispit), 
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u=zeros(Nu,l); 
unow=unu; 
vorigverschil=2; 
nieuwverschil=l; 
ti=O; 
while nieuwverschil > 0.0001 & nieuwverschil c= vorigverschil, 

% forpq=1:3, 
ti=ti+l; 
yo-Y; *o; 
for PO: k-1 , 

if p c= Nu-1, 

end 
unu=unu+u@+l); 

tO=t+p*dt; 

[ts,~]=ode45tsimos~r,m,ffinal,y0); 
yo=tytu(iensthO.:)'; 
tY=[ty; y0(1:2)1; 

4G..,.,-bL,..L,,.A& 
",,'a"-L'\p. ,, Y\ 

end 
unu=unow; 
f=ty-G'u; 

c=2*G.W'(f-w); 

% Uitgang-constraints 

if antuc=='j' 
yMc=ymax-C 
ymc=f-ymin; 
if antucx -='f 

for i=l:2:2'k-l 
yMc(i)=O; 
pc(i)-o; 

end 
end 
if antucphi -='f 

for i=2:2:Tk 
yMc(i)=o; 
ymc(i)=O; 

end 
end 

end 

% Overshoot-constraints 

if antosc=='j'. 
OS=(w-f); 
if ynu(1) spx, 

if ynu(2) c spphi. 
Go=G; 

else 
for d=22:2'k, 

Go(d-1 .:)=G(d-1,:); 
Go(d,:)=-G(d,:); 
os(d)=-os(d); 

end 
end 

if ynu(2) c spphi, 
else 

for d=1:2:2"k-l, 
Go(d,:)=-G(d,:); 
Go(d+l,:)=G(d+l,:); 
os(d)=-os(d); 

end 

Go=-G; 
OS=-Os; 

else 

end 
end 

end 

% Input-constraints 

iÍ antic==", 
Lc=L; 
for i=l:Nu, 

end 

umax(i,l)=uM-unu; 
umin(i,l)=um-unu; 

end 

P=@C -IC LC -LC Gy' -Gy' GO'R 
r=[Umaf -Umin' umaf -urnin' yMc' ymc' 05'11; 

% M.b.v. Quadratic Programming algorithme de vector met toekomstige ingangen u bepalen 

uoud=u; 
u=qp(C,c,P,r); 
disp(u'), 
if ti==l, 

else 

nieuwverschil=abs(u(l)-uoud(1)); 
vorigverschil=nieuwverschil+l ; 

vorigverschil=nieuwverschil; 
nieuwverschii=abs(u(l)-uoud(1)); 
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end 
end; % deze moetje uitschakelen als je de while-loop uitschakeld 
if nieuwerschil>= vorigverschil, 

dispCLET OP, divergentie !'), 
u-uoud; 

end 

unu=unu+u(l); 
ul=[ut;unu]; 

% Niet-lineaire differentiaaivergelijking oplossen 

tfinal=t+dt; 
[t,y]=ode45Fsimosysr,t,ffinal,y); 
.,..,n-rs,f=i7eft, 3> 91 . iiici7dir 31 m. 
y=y(size(y, l),:K 
rt=[rt;YW; 

,""-",-... "i . I> . I ,  ,,-.--">.,i-,,i 

end 
yt=yt(l:size(yt,l)-1,:); 

[wav,Fs]=wavreadCringin.wa@; 
sound(wav,Fs); 

% Plotten van in- en uitgang 
tr0:dtteind; 
subplot(3,l ,l); 
stairs(t,ut), ylabelrlngang U'); 
subplot(3,1,2); 
plot(t,yt(:,l),'r-'), ylabelCUitgang a; 
subplot(3.1,3); 
plot(t,yt(:,2),'g-'), ylabelCUitgang phi'), xlabelflijd'); 

SI MOSYST. M 

% Bestand met niet-lineaire systeembeschrijving. 
% Gebruikt door simo1in.m 
% 
% Copyright (c) 1996 G. van Vugt 
% Eindhoven Universiiyd Technology 

% 
function yp=simosysi(t,y) 

global unu As Bs 

%yp=As*y+Bs*unu; % Lineair 

ms=.5; 
mk=4.5; 
J=.l, 
I=.l; 
f=.2; 
b.1; 
g=9.81; 

noemer=J'(mk+m~)-(l'ms%os(y(2)))~2; 

YP=M3); 
Y(4l 
[-~"i"y(3j+~"ms*y[4j~2*i*sin(y[2))+i~D0ms~y(4~cos~[2))~i~~ms~2*g*sin(y(2))*cos(y[2))+~~unu)~noeme~ 
(i~msgcos(y(2)~y(3)-lA~msA2*y(4)~2'sin(y(2)~cos(y(2))-b'(ms+mk)gy(4)+(mk+ms~ms'g*l"sin~(2))-l"ms*unu~cos(y(2)))/noemer]; 
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